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BENEFÍCIOS DA MUSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME DE
DOWN: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Majori Machado de Albuquerque13
Gislaine Cristina Vagetti14

Resumo
Os trabalhos de musicoterapia revelam-se potentes recursos de desenvolvimento
em diferentes aspectos e estimulador para crianças com Síndrome de Down. O
presente trabalho teve por objetivo a realização de uma revisão integrativa para
busca de artigos sobre os benefícios da musicoterapia para crianças com Síndrome
de Down.
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Introdução
A criança com Síndrome de Down apresenta várias limitações e dificuldades,
sendo que estas se manifestam no desenvolvimento motor, no cognitivo e na
comunicação, em diferentes níveis, principalmente no tocante à fala. De acordo com
Araújo (2016) a intervenção precoce baseia-se em exercícios que visam ao
desenvolvimento da criança de acordo com a fase em que ela se encontra, por isso
é importante que a estimulação seja de acordo e respeitando suas limitações. Uns
dos objetivos da musicoterapia é desenvolver processo de comunicação,
expressão, organização das ideias, mobilidade e integração social, a musicoterapia
está centrada na relação terapeuta paciente e experiências musicais, como ritmo,
melodia, harmonia (BRUSCIA 2016 p. 68). Nesse sentido, é interessante
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compreender cada especificidade dos sujeitos, tendo o musicoterapeuta ficar atento
às manifestações sonoras, corporais, expressivas e fisiológicas, de cada
participante, visando proporcionar um trabalho com qualidade e melhorando a
qualidade de vida do sujeito.

Métodos e Estratégia de Busca
Os

dados

coletados

abrangeram

as

produções

científicas

sobre

musicoterapia produzida entre os anos de 2008 a 2018, indexados em banco de
dados eletrônicos. A busca foi iniciada a partir de outubro 2018 até dezembro de
2018, considerando os idiomas Inglês, espanhol, português.

Tabela 1 Pesquisa de artigos nas Bases de Dados.
Descritores
BVS

SCIELO

PERIÓDICO
CAPES

Musicoterapia

3.324

78

1.216

Síndrome de Down

32.803

635

2.633

Genética

3.260.343

8.538

114.204

Relações Familiares

38.685

1.175

9.278

Cognição

12.07

1.261

5.258

Total

3.336.362

11.679

162.589

Fonte: Artigos encontrados nas bases de dados Individuais.

Resultados e Discussão
De acordo com Augusto (2003), o cérebro funciona como um todo e sempre
que estivermos estimulando uma área específica afetaremos toda a função cerebral;
daí a grande importância da estimulação de uma criança portadora da síndrome de
Down, por este motivo, a estimulação, deve ter início o mais cedo possível. A
musicoterapia é uma técnica terapêutica que auxilia no desenvolvimento
comportamental e cognitivo das crianças com Síndrome de Down. Ramalho (2011)
afirma que a musicoterapia tem um leque de alternativas terapêuticas a serem
aplicadas aos portadores de Síndrome de Down, podendo ser um trabalho feito com
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canções, com jogos rítmicos, de imitação, de histórias, que possibilitam trabalhar
o desenvolvimento neurológico e psicomotor do paciente para uma melhor
qualidade de vida.

Conclusão
Foi abordado neste artigo que crianças com Síndrome de Down necessitam
de estímulos precoce, para o seu desenvolvimento cognitivo e intelectual, a
Musicoterapia com suas técnicas especificas e aplicadas como um meio de
prevenção e tratamento possibilita um recurso terapêutico. Síndrome de Down não
é uma doença e sim uma mutação genética da trissomia do par 21, ocorrendo
variações causando atrasos de desenvolvimento intelectuais. Na musicoterapia, se
reflete sobre como se demonstrar o alcance terapêutico das experiências e técnicas
musicoterapêuticas usadas nos atendimentos, e como avaliar diferentes grupos de
comportamentos e assim fornecer um perfil detalhado e sistemático do participante.
O Tratamento com a Musicoterapia, para crianças com Síndrome de Down ajuda
na socialização, interação, identidade e criatividade, envolvendo- a numa série de
atividades e estímulos proporcionando-a um auxílio no seu desenvolvimento.
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